
1 

 

Pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return 

on Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV) pada perusahaan 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2009-2012 

Riska Nasution 

090462201296 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji, Tanjungpinang 

 

ABSTRAK 

PBV merupakan rasio perbandingan antara harga pasar saham dengan 

nilai buku per lembar saham. Price to book value menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan 

atau bisa juga digunakan untuk mengukur tingkat kemahalan dari suatu 

saham. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek 

suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan harga saham dari perusahaan 

tersebut meningkat pula. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Return On 

Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2012. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan 

selanjutnya pengujian hipotesis. Metode statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS) dan Return On Equity (ROE) secara simultan berpengaruh 

terhadap price to book value (PBV) dengan nilai adjusted 𝑅2 sebesar 
48.9%. Dan secara parsial Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE) berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV) sedangkan 

Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap Price to Book 

Value (PBV). 

Kata kunci : Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan 

Return On Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV). 

 

PENDAHULUAN 

Price to Book Value (PBV) merupakan suatu nilai yang dapat digunakan 

untuk membandingkan apakah sebuah saham lebih mahal atau lebih murah 

dibandingkan dengan saham lainnya (Sihombing, 2008:95). Price to 

book value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan atau bisa juga digunakan untuk mengukur 

tingkat kemahalan dari suatu saham. Semakin tinggi rasio ini berarti 

pasar percaya akan prospek suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan 

harga saham dari perusahaan tersebut meningkat pula. Begitu juga 

sebaliknya jika PBV rendah akan berdampak pada rendahnya kepercayaan 

pasar terhadap prospek perusahaan yang berakibat pada turunnya 

permintaan saham dan selanjutnya berimbas pula dengan menurunnya 

harga saham dari perusahaan tersebut. 

http://www.idx.co.id/
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Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan 3 rasio yang mempengaruhi 

Price to Book Value, yaitu Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Return On Equity (ROE).  

Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

industri barang konsumsi. Prospek sektor di bidang perbankan, 

consumer goods (barang konsumsi), dan properti akan tetap gemilang 

hingga 2013, sehingga tepat untuk dijadikan portofolio reksa dana 

berbasis saham. Saham barang konsumsi  dengan tingkat pertumbuhan 

PDB  (product domestic bruto) yang tinggi, suku bunga yang stabil 

dan performa ekonomi makro Indonesia yang semakin baik berdampak 

pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga turut mendorong 

kinerja saham di sektor tersebut. Hal ini membuat para investor 

sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang industri barang 

konsumsi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ―Pengaruh Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return on Equity (ROE) terhadap 

Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di BEI Periode 2009-2012.” 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian adalah : 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Price to 

Book Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012 ? 

2. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Price to 

Book Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012? 

3. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap Price to 

Book Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012 ? 

4. Apakah Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), da 

Return on Equity (ROE) berpengaruh secara simultan terhadap 

Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Industri barang 

konsumsiyang terdaftar di BEI Periode 2009-2012 ? 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Price to Book Value (PBV) 

Sihombing (2008:95), berpendapat bahwa Price to Book Value (PBV) 

merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk membandingkan 

apakah sebuah saham lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan 

saham lainnya. Untuk membandingkannya, kedua perusahaan harus dari 

kelompok usaha yang memiliki sifat bisnis yang sama. 

Menurut Tryfino (2009:9), Price to Book Value (PBV) adalah 

perhitungan atau perbandingan antara market value dengan book value 

suatu saham. Rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis book 

value. Jika pada analisis book value, investor hanya mengetahui 

kapasitas per lembar dari nilai saham, pada rasio PBV investor dapat 

mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham 

dihargai dari book value-nya. Walaupun seseorang dapat memperkirakan 

bahwa nilai buku perlembar saham akan sesuai dengan nilai likuidasi 
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(per lembar) perusahaan, seringkali tidak demikian yang terjadi. 

Aktiva seringkali dijual kurang dari nilai bukunya, terutama ketika 

terdapat biaya likuidasi. Jadi nilai buku tidak selalu sama dengan 

nilai likuidasi, dan seperti yang akan dilihat, sering kali nilai 

ini tidak sama dengan nilai pasar (horne & wachowicz, 2007:375).  

Secara sistematis price to book value (PBV) dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Atmaja,2008:417) :  

PBV  = 
                            

                           
 

Return On Assets (ROA) 

Prastowo dan Juliaty (2008:91), menyatakan bahwa Return On Assets 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

asetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. 

ROA dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Atmaja,2008:417) :  

    
                         

          
 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan 

bila diukur dari nilai asetnya. Menurut Harahap (2009:305), semakin 

besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan 

laba. 

Earning per Share (EPS) 

Investor biasanya lebih tertarik dengan ukuran profitabilitas dengan 

menggunakan dasar saham yang dimiliki. Alat analisis yang dipakai 

untuk melihat keuntungan dengan dasar saham adalah EPS yang dicari 

dengan laba bersih bagi saham yang beredar. Rasio ini menggambarkan 

besarnya pengembalian modal setiap satu lembar saham 

(Ashari,2009:60). 

EPS dapat dihitung dengan rumus berikut (Tryfino,2009:11) : 

EPS = 
                         

                    
 

Munawir (2007:241) menyatakan bahwa rasio ini akan memberikan 

gambaran kepada pemegang saham tentang keuntungan yang diperoleh. 

Rasio ini diukur antara laba bersih setelah pajak terhadap jumlah 

lembar saham yang beredar. Semkin besar EPS maka semakin besar 

dividen yang akan diterima oleh para investor.  

Return On Equity (ROE) 

Menurut Mardiyanto (2009: 196), ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba para 

pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan 

pemegang saham atau nilai. 
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ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Atmaja, 

2008:225) :  

    
                         

            
 

Menurut Horne dan Wachowicz (2009:226), menyatakan ROE yang tinggi 

sering kali mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik maksudnya posisi pemilik perusahaan semakin 

kuat. Dengan demikian perusahaan akan bisa membayar dividen kepada 

pemegang saham. 

Pengaruh ROA Terhadap PBV 

Prastowo dan Juliaty (2008:91), menyatakan bahwa Return On Assets 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk 

memperoleh laba. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Dengan laba yang tinggi maka tingkat kepercayaan 

investor akan meningkat, hal tersebut berdampak pada PBV yang 

meningkat. 

Pengaruh EPS terhadap PBV 

Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal setiap satu 

lembar saham (Ashari,2009:60). Peningkatan EPS menandakan bahwa 

perusahaan berhasil meningkatkan kemakmuran para investor dan dari 

hal tersebut membuat permintaan saham perusahaan akan meningkat. 

Dengan demikian, ada kecenderungan kenaikan harga saham yang juga 

akan mengakibatkan nilai PBV akan meningkat. 

Pengaruh ROE terhadap PBV 

Menurut Mardiyanto (2009: 196), ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba para 

pemegang saham. Rasio ini juga sangat penting bagi pemilik 

perusahaan (the common stockholder), karena rasio ini menunjukkan 

tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang 

disediakan oleh pemilik perusahaan. Dengan kata lain, ROE 

menunjukkan keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham. 

Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang semakin 

baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal 

positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik 

modal dalam bentuk saham. Apabila terdapat kenaikkan permintaan 

saham suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan 

harga pasar per lembar saham di pasar modal. Dengan naiknya harga 

pasar  perlembar saham maka akan semakin tinggi pula nilai PBVnya. 

Perumusan Hipotesis 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Price to Book Value 

(PBV)     pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012. 
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H2 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Price to Book 

Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012. 

H3 : Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap Price to Book 

Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012. 

H4 : Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return on 

Equity (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap Price to 

Book Value (PBV) pada perusahaan Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2012. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat 

dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif dan 

merupakan data Sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh dari 

situs www.idx.co.id dan ICMD 2012. Data sekunder dikumpulkan 

menggunakan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder 

berupa catatan-catatan, laporan keuangan perusahaan periode 2009 -

2012, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan industri barang 

konsumsidengan periode penelitian selama 4 tahun yaitu tahun 2009, 

2010, 2011 dan 2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 

163 perusahaan. Sampel perusahaan yang akan dilakukan dalam 

penelitian berjumlah 25 perusahaan. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel 

independen yaitu Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

Return On Equity (ROE). 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan 

analisis statistik dan menggunakan bantuan komputer menggunakan 

software SPSS 17.0. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan 

melakukan uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilanjutkan 

dengan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis yang dilakukan 

dengan menggunakan uji-F dan uji-t dan koefisien determinan (R2). 

Pengujian Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas Data  

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2011:77). Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dibuat dengan menggunakan 

hipotesis: 

Ho : data residual berdistribusi normal 

Ha : data residual tidak berdistribusi normal 
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Jika signifikansi > 0.05 berarti data berdistribusi normal dan Ho 

diterima, Ha ditolak. Jika signifikansi < 0.05 berarti data tidak 

berdistribusi normal dan Ho ditolak, Ha diterima 

2. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2007:91), Uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas ( independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya 

Variance inflation factor (VIF). Jika nilai Tolerance < 0,1 atau VIF 

> 10 maka terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2007: 92). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain (Ghozali, 2007: 105). Uji heterokedastisitas  

dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dan uji Glejser. 

Perumusan hipotesis adalah: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas. 

Jika signifikan < 0,05 maka Ha diterima (ada heteroskedastisitas) 

dan jika signifikan > 0,05 maka H0 diterima (tidak ada 

heteroskedastisitas). 

4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2007: 95), Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t 

-1 (sebelumnya). Uji yang digunakan adalah Run test. Run test 

digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi adalah sebagai berikut: 

H0 : resedual random atau tidak terjadi  autokorelasi 

Ha : Resedual tidak random terjadi autokorelasi 

Jika probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 diterima (tidak terjadi 

autokorelasi), dan jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima 

(terjadi autokorelasi). 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel 

dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno, 

2011:238). 

Analisis regresi linear berganda dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Keterangan : 

Y = Price to Book Value (PBV) 

α = Konstanta  

β1 = Koefisien regresi variabel ROA tahun ke-t 
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β2 = Koefisien regresi variabel EPS tahun ke-t 

β3 = Koefisien regresi variabel ROE tahun ke-t 

X1 = Return On Asset (ROA) 

X2 = Earning Per Share (EPS) 

X3 = Return on Equity (ROE) 

ε = Faktor kesalahan 

 

Pengujian Hipotesis 

1.Uji T 

Uji T (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pangaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2007:128). Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :  

Ho = variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Ha = variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

- jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak   untuk α = 5%,  

- jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima dan 

Ho ditolak untuk α = 5%. 

2.Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2007:127).  

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan 

F-tabel dengan ketentuan: 

- jika F-hitung >F-tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

untuk α.= 5%. 

- jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

untuk α = 5%, 

Koefesien Determinan (  ) 

Koefesien determinasi (𝑅 ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2007:83). Koefisien determinan (R
2
) berkisar antara nol sampai 

dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Nilai 𝑅  yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. 

Dengan demikian, Bila R
2 
mendekati nol, maka pengaruh dari variable 

bebas yaitu variable Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

dan Return on Equity (ROE) terhadap variable Price to Book Value 

(PBV) adalah kecil. Bila mendekati 1, maka pengaruh dari variabel 
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bebas yaitu variable Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

dan Return on Equity (ROE) adalah besar. 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji Asumsi klasik  

Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data harus 

berdistribusi normal, dan bebas dari multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Setelah dilakukannya 

pengujian terhadap lima variabel diperoleh hasil bahwa terjadi 

masalah heterokedastisitas. Menurut Ghozali (2006:110) cara 

memperbaiki model tersebut adalah dengan melakukan transformasi 

logaritma sehingga model persamaan regresinya menjadi Ln_Y= a + b1 

Ln_X1 + b2 Ln_X2 + b3 Ln_X3 + ε kemudian data diuji ulang sesuai 

dengan syarat untuk melakukan uji asumsi klasik. 

Uji Normalitas  

Berdasarkan lampiran II, dapat dilihat bahwa gambar histogram telah 

berbentuk lonceng, dan pada grafik P-P Plot terlihat titik- titik 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

pada penelitian ini adalah 0.967 dan signifikan pada 0.308 (> 0,05). 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi 

normal dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

Uji Multikolonieritas  

Berdasarkan lampiran III, variabel Ln_ROA menunjukkan nilai 

Tolerance sebesar 0.108 (>0.1) dan VIF sebesar 9.256 (<10), variabel 

Ln_EPS menunjukkan nilai Tolerance 0.452 (>0.1) dan VIF sebesar 

2.213 (<10), variabel Ln_ROE menunjukkan nilai Tolerance 0.108 

(>0.1) dan VIF sebesar 9.259 (<10), maka dalam penelitian ini bebas 

dari adanya multikolonieritas. 

Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan lampiran IV, dilihat dari grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun 

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan jika dilihat dari uji glejser, 

tidak ada satupun variabel independen terhadap variabel dependen 

nilai Absolut Ut (absut) yang memiliki probabilitas signifikansinya 

kecil dari 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

penelitian ini bebas dari adanya heteroskedastisitas.  

 

Uji Autokorelasi  

Berdasarkan lampiran V, dapat dilihat bahwa bahwa nilai test adalah 

0.07875 dengan tingkat signifikan 0.108, p-value 0.108 > 0.05 yang 

berarti bahwa residual data bersifat random atau tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan lampiran VI, diperoleh hasil persamaan model regresi 

linear sebagai berikut :  

 

 

 

 

Ln_Y = 1.422-0.528 Ln_ROA + 0.036 Ln_EPS +1.138 LnROE + ε 
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Dari persamaan model regresi linear tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar 1.422 menunjukkan bahwa apabila 

nilai variabel Return On Asset (ROA), Earning per Share (EPS) 

dan Return On Equity (ROE) konstan, maka nilai variabel Price 

to Book Value sebesar 1.422. 

2. Koefisien b1 untuk variabel Ln_ROA 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar -0.528, nilai b1 

yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawan arah 

antara variabel Price to Book Value (PBV) dengan variabel 

Return On Asset (ROA) yang artinya jika nilai variabel Return 

On Asset (ROA) naik sebesar 1 maka akan mempengaruhi nilai 

Price to Book Value (PBV) turun sebesar 0.528. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien b2 untuk variabel Ln_EPS 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0.036, nilai b2 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Price to Book Value (PBV) dengan variabel Earning per 

Share (EPS) yang artinya jika nilai variabel Earning per Share 

(EPS) naik sebesar 1 maka akan mempengaruhi nilai Price to 

Book Value (PBV) naik sebesar 0.036. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

4. Koefisien b3 untuk variabel Ln_ROE 
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar 1.138, nilai b3 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Price to Book Value (PBV) dengan variabel Return On 

Equity (ROE) yang artinya jika nilai variabel Return On Equity 

(ROE) naik sebesar 1 maka akan mempengaruhi nilai Price to 

Book Value (PBV) naik sebesar 1.138. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji t 

Berdasarkan lampiran VII, dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) (X1) terhadap Price to Book 

Value (PBV) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

besarnya thitung sebesar -2.301 < -1.98525  (ttabel α = 0.05, db = 

(100-4-1) = 95) dan Signifikan ROA sebesar (p-value = 0.024 < 

α = 0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang berarti 

variabel Return On Equity (ROA) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) (X2) terhadap Price to Book 
Value (PBV) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

besarnya thitung sebesar 0.687 < 1.98525 (ttabel α = 0.05, db= 

(100-4-1) = 95) dan signifikan (p-value = 0.494 > α = 0.05), 

maka H2 ditolak dan H0 di terima, yang berarti variabel 

Earning Per Share (EPS) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

3. Pengaruh Return On Equity (ROE) (X3) terhadap Price to Book 
Value (PBV) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

besarnya thitung sebesar 5.080 > 1.98525 (ttabel α = 0.05, df = 

(100-4-1) = 95) dan signifikan (p-value = 0.000 < α = 0.05), 
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maka H3 diterima dan H0 ditolak, yang berarti variabel Return 

On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Price to Book Value (PBV). 

 

Uji F  

Berdasarkan lampiran VIII, diketahui nilai Fhitung sebesar 32.541 

dengan tingkat signifikansi 0.000. Nilai Fhitung akan dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. Nilai Ftabel pada tingkat kesalahan α = 5% dengan 

derajat kebebasan (df) = (n-k) ; (k-1). Jumlah sampel (n) sebanyak 

100, dan jumlah variabel penelitian (k) berjumlah 4. Jadi df = (100-

4) ; (4-1), sehingga Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) 

adalah 2.70. Jadi Fhitung > Ftabel (32.541 > 2.70) dan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000. Maka keputusan Ha diterima artinya 

Return On Asset (ROA), Earning per share (EPS) dan Return On Equity 

(ROE) secara simultan berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV) 

pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. 

 

Koefisien Determinan (R2)  

Berdasarkan lampiran IX, dapat dilihat nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0.489 atau 48,9% dari variabel Price to 

Book Value dapat dijelaskan oleh Return On Asset (ROA), Earning per 

share (EPS) dan Return On Equity (ROE) Sedangkan sisanya 51.1% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel (faktor atau 

rasio-rasio keuangan) lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS) dan Return On Equity (ROE) secara simultan berpengaruh 

terhadap price to book value (PBV) dengan nilai adjusted 𝑅2 sebesar 
48.9%. Dan secara parsial Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE) berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV) sedangkan 

Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap Price to Book 

Value (PBV) Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. 

 

Saran 

1. Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan nilai perusahaannya 

dengan menggunakan tolok ukur rasio price to book value (PBV), 

maka disarankan untuk lebih memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi rasio PBV tersebut, yaitu Return On Asset dan 

Return On Equity karena keduanya merupakan faktor yang secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio PBV dalam 

penelitian ini.  

2. Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya (berinvestasi) 

pada sebuah perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan rasio 

PBV dalam membuat keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang 

periode penelitian serta memperluas sampel perusahaan dengan 

mencakup industri-industri pasar modal lainnya seperti 

industri keuangan dan manufaktur. Peneliti selanjutnya juga 

disarankan untuk menambah variabel independen lainnya sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi rasio PBV.  
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LAMPIRAN 

 

I. SAMPEL PENELITIAN 

 

No Kode Nama Perusahaan 

Tgl, Bulan, 

Tahun 

berdiri 

perusahaan 

Tanggal 

Listing 

1 ADES AkashaWira International Tbk. 06-Mar-1985 13-Jun1994 

2 AISA TigaPilar Sejahtera Food Tbk. 26-Jan-1990 11-Jun1997 

3 CEKA CahayaKalbarTbk. 09-Dec-1980 09-Jul-1996 

4 DLTA Delta Djakarta Tbk. 15-Jun-1970 27-Feb-1984 

5 DVLA Darya-VariaLaboratoriaTbk. 05-Feb-1976 11-Nov-1994 

6 GGRM GudangGaramTbk. 26-Jun-1958 27-Aug-1990 

7 HMSP HM SampoernaTbk. - - 

8 INAF Indofarma (Persero) Tbk. 02-Jan-1996 17-Apr-2001 

9 INDF Indofood SuksesMakmurTbk. 14-Aug-1990 14-Jul-1994 

10 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 23-Jan-1969 04-Jul-2001 

11 KDSI KedawungSetia Industrial Tbk. 09-Jan-1973 29-Jul-1996 

12 KLBF Kalbe FarmaTbk. 10-Sep-1966 30-Jul-1991 

13 LMPI LanggengMakmurIndustriTbk. 30-Nov-1972 17-Oct-1994 

14 MERK Merck Tbk. 14-Oct-1970 23-Jul-1981 

15 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 03-Jun-1929 15-Dec-1981 

16 MRAT MustikaRatuTbk. 14-Mar-1978 27-Jul-1995 

17 MYOR Mayora Indah Tbk. 17-Feb-1977 04-Jul-1990 

18 PSDN Prasidha Aneka NiagaTbk. 16-Apr-1974 18-Oct-1994 

19 PYFA PyridamFarmaTbk. 27-Nov-1976 16-Oct-2001 

20 SKLT SekarLautTbk. 19-Jul-1976 08-Sep-1993 

21 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. 08-Jul-1970 29-Mar-1983 

22 TCID Mandom Indonesia Tbk. 05-Nov-1969 30-Sep-1993 

23 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 20-May-1970 17-Jun-1994 

24 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. 02-Nov-1971 02-Jul-1990 

25 UNVR Unilever Indonesia Tbk. - - 
 

II. UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .83606496 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .053 

Negative -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z .967 

Asymp. Sig. (2-tailed) .308 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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III. UJI MULTIKOLONIERITAS 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.422 .492  2.889 .005   

Ln_ROA -.528 .230 -.503 -2.301 .024 .108 9.256 

Ln_EPS .036 .053 .073 .687 .494 .452 2.213 

Ln_ROE 1.138 .224 1.111 5.080 .000 .108 9.259 

a. Dependent Variable: Ln_PBV 

 

 

IV. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 

 

UJI GLEJSER 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.208 .314  3.845 .000 

Ln_ROA .020 .147 .040 .139 .889 

Ln_EPS -.035 .034 -.149 -1.053 .295 

Ln_ROE .206 .143 .418 1.442 .153 

a. Dependent Variable: AbsUt 
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V. UJI AUTOKORELASI 

 

 

Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Value
a
 .07875 

Cases < Test Value 50 

Cases >= Test Value 50 

Total Cases 100 

Number of Runs 43 

Z -1.608 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108 

a. Median 

 

VI. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.422 .492  2.889 .005   

Ln_ROA -.528 .230 -.503 -2.301 .024 .108 9.256 

Ln_EPS .036 .053 .073 .687 .494 .452 2.213 

Ln_ROE 1.138 .224 1.111 5.080 .000 .108 9.259 

a. Dependent Variable: Ln_PBV 

 

VII. UJI T 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.422 .492  2.889 .005   

Ln_ROA -.528 .230 -.503 -2.301 .024 .108 9.256 

Ln_EPS .036 .053 .073 .687 .494 .452 2.213 

Ln_ROE 1.138 .224 1.111 5.080 .000 .108 9.259 

a. Dependent Variable: Ln_PBV 

 

VIII. UJI F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70.372 3 23.457 32.541 .000
a
 

Residual 69.201 96 .721   

Total 139.573 99    

a. Predictors: (Constant), Ln_ROE, Ln_EPS, Ln_ROA 

b. Dependent Variable: Ln_PBV 
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IX. Koefisien Determinan (R2) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .710
a
 .504 .489 .84903 

a. Predictors: (Constant), Ln_ROE, Ln_EPS, Ln_ROA 

b. Dependent Variable: Ln_PBV 

 


